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AGRADECIMIENTO 

Quiero desde las »aginas de este Boletia, dirigirme a todos los 

esperantistas y simpatizantes, que el pasad: dia 16 de abril tuvieron 

la amabilidad de acompañarnes en la excursión por el romanio» palen- 

tinos. 

Quiero en primer lugar agradecer su asistencia y agradesco esa 

gran capacidad de comprensión denostrada en todo momento, sabiendo 

disculpar si algo ro salió a gusto de tan numeroso grupo. 

Cuando en nuestro encuentro en Santovenia me pedisteis que pre- 

rarara ura excursion por mi tierra, ac»gi la idea con entusiasmo, - 

porque me rrindahais la oportunidad de poder mostrar a personas no 

palentinas la gran riqueza artística y monumental que encierra la 
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: Así me inclinó, dada su importancia, por la RUTA DEL ROMANICO 

y apunté en un recorrido hreve, los monumentos que, a mi juicio;. 

eran más importantes. Con el itinerario trazado me desplace a dis- 

tintos pueblos; ha»lĝ con las personas encargadas de Museos etc. y 

en todos los lugares me recibieron con mucha amabilidad dándome to- 

da clase de facilidades. 

Cuando me notificásteis que, dada le gran aceptación de este via- 

je, el número de personas interesadas era ten enorme, la responsa- 

bilidad y la preocupación se apoderaron de mi. Una preocupación que 

casi tayó en miede. Si, amigss, miedo a que algo fallase, miedo 

al descontento, miedo a la posirilided de n> dar gusto a tod0Se 

El dia 16 llegó y los tres autocares sallamos de Palencia. A me- 

aida que transcurría la excursión mi miedo fué desapareciendo poco 

a poco al observar los rostros complacientes y satisfechos de los 

excursionistas y Su aprobación ante las visitas que hecian, al tiem- 

po que sin saberlo, me devolviais la tranquilidad . 

Quiero agradecer de una manera especial a Jonás Castro, persona 

en posesión de amplísimos conocimientos tanto históricos como artis- 

ticos, que al encargarse de las explicaciones me quitó un gran pe- 

so de encima. Si, Jonás, fué un deleite escucharte. Quiero agrade- 

cer al matrimonio Hernández-Urueña su colaboración y eyuda moral 

prestada en todo momento, y cómo no agradecer la participación casi 

masiva de esa bulliciosa, magnifica y sana juventud de Santovenia 

de Pisuerga, donde la semilla de Esperanto ya germina! ! 

En fin, "geamikoj", a todos en general, gracias. 

M2 JESUS MARTIN 

' Palencia. 

 



  

LA JUNTA INFORMA 

La existencia de libros en nuestra Biblioteca, se ha visto inere- 
mentada con los siguientes libros: 
"De paĝo al paĝo", "Hamhurgo en retrospektivo" de I. Lapenna, "33 Ra- 
kontoj", "Jamborea Lingvo", “Lingvo, Stilo, Formo" de Kalocsay, "Cur- 
so completo del idioma internacional", "Aktualaj rrohlemoj de la nun- 
tempa internacia vivo" de I. Lapenna, ete. Todos estos titulos, asi 
como las demás existercias en Biblioteca estír a Aisposición de los 
socios, martes y jueves de 8 a I, 

Como en años anteriores, se ha adquirido LOTERIA DE NAVIDAD, y 
que hemos distribuido en rocibos de 50 y de 100 pts. más el recargo 
correspondiente que servira para seguir trabajando en favor de la 
difusión del idioma internacional Esperanto. Cuantos tengais la faci- 
lidad de colaborar en la venta de talonerios, pasad por el Grupo los 
dias habituales de reunión. Cuantos deseeis adquirirla, no lo dejeis 
para última hora. 

Bajo la dirección del socio D. Vicente de la Parte, se iniciará 
en el mes de Octubre un Curso Elemental de Esperanto. 

Los últimos martes de cada mes, como ya es costmumbre, se telebran 
charlas en esperanto uadas por diversos socios y seguidas de un se- 

queño coloquio». No lo olvideis y asistid. 
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632 UNIVERSALA KONGRESO DE ESPERANTO 

Pli ol 4.400 E TIE el 50 landoj partoprenis la ĉijara U.K. 
Kongreso okazinta en VARNA (Bulgario). Kongresejo estis la impona 
kaj modera sportpalaco. Ci tiu Kongreso, la dua plej granda pro la 
nombro da gepartoprenaatoj estis vera sukceso. Inter la diversaj -- 
programeroj ni menciu unuloke la solena inaŭguro. La ĉefsalono plen= 
plenega Aa esperantistoj, kaj ĉe la prezida tablo la estraro Ae UBA, 
membroj de la Organiza Komitato, kaj la urkestro de Varna kaj meze 
la alta protektanto Ae la Kongreso. 5S-re Petar Tanĉev, Unua Vicprezi- 
danto de la Stata Konsilantaro de Bulgario. Dum la inaŭguro krom la 
merciitaj autoritatuloj salutis reprezentantoj el diversaj landoj. 

Posttagmeze, en la ortodoksa katedralo ĉe Varna, Pastroj el diver- 
saj religioj komune preĝis. La Katedralo estis plenplena.La malfermo 
okazis en la Kongresejo kaj en ĝi salutis reprezentantoj de la na- 

ciaj esperanto asocioj. Nome de Hispanio salutis la H.E.FR. Prezidan- 
tino. Multaj kunvenoj, kunsidoj, prelegoj kaj artaj programoj okazis 
dum la tuta semajno, kompreneble, ne estas eble partopreni ĉiujn,do 
vi devas elekti, laŭ via propa deziro. La somera Universitato estis 
tre interesa, kaj on ĝi universitataj profesoroj prelegis pri diver- 
saj temoj. Merkrede,okazis pluraj ekskursoj. ni partoprenis en eks- 
kurso al Nesebar. 

Por filatelistoj, estas intercse mencii ke okaze de la Kongreso, 
estis eldonita poŝtmarko je valoro de l3 stotinkoj. La nea punkto de 
la Kongreso estis ke pluraj dejorantoj de diveresaj giĉetoj ne paro- 
lis esperanton. Por ordinaraj esperantistoj nlej interesa estas la 
renkontiĝo, eble la unua fojo, de alilandaj gekorespondantoj. Ĉi mon- 
tras la universalecon kaj la taŭgecon de Esperanto. La fermo kiu oka~- 
zis la 5an de augusto, prezentis al la ĉeestantaro la diversajn reso- 
luciojn de la Kongreso, inter kiuj "la konstato pri la neceso pri sen- 
diskriminacia kunlaboro, trans la limoj!. 
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Numtempe moll!te DAKMSAS uri va. $2. semos TTE bonepkaj mi tutkore gratulas ĉiltin viTiojn de la mondo. Mi TeGbos kune kun ilJ Zis la 
a plena aingo de Clio “kioñ ili celas, komprengiMW se tioról estas vir- 

ta kaj por ŝia plibonigo». A 
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sed multfoje alkuras al mia cerhy kelkaj pensoj pri tiu-ĉi temos 

   
    

  

E.x Ze la egalaj rajtoj, ĉu ne kumportas egalajn devojn? Se la viroj 
linoros nokte,Ŭu la virinoj petos tiun taskon same kiel faras la vi~ 
rojf. Uu la virinoj se ili deziras samajn rajtojn, estas egalaj al 
Le. "ej em 1Li estas malegalaj, malsimilaj?. Nek fiziologie; hek pa- 
VO. „» -aA”virinoj kaj la viroj estas egalaj. Ambaŭ posedas norma- 
Lajn 00) tute ne egalaj; kaj multaj malsanoj, ne rilate l stk- 
Saj, superregas unu~el la seksoj kSj ne la lia, tiel, la Strumo yor 
la virino kaj lo stomaka kancero por la Viro- 
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= Le. biologia~flanko, ni rigardas la virinon, Ŝi zorgas Sien 
icargu de la fekundigo ĝis kiam .....?. Kaj ne nur en la homaro; sed 
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bastojn. Kompreneble, mi pensas nur en tiuj virihoj kiuj sel estas au dereays patrinojn, ne tiuj aliaj kiuj mortigos, aŭ ini ÁS morsigl Lea Iruliton ĉe ŝia plezuro; tiuj-ĉi por mi, ne estas : Konsiĉerŝvaj klel femaloj. Ta foemaj-hestoj gardas, def8ndas Ŝiajn 
idojn kontrate la kulturataj, edukataj nunaj virinoj mortigas siajn 
gefilojukaj ĉi tiu mortigo signifas grandaŭ paŝon en la skvualea ci.-- 
VALIZOSig. GIS kiem profundecon la homa seĝo faiis?. 

o, a E E E =: sm Pon 50 E = = orfa o “Lady a viriŭo, generale, vivas dum kvar eu kvin ĵaroj pli ol 
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cio, la virito konsideras devojn de la virb, kutimoj kiuj favo» 
ras l. Inver aliaj, ni “povas mencii: “La virino ne devus enuiĝi. sc” 
La eniras samtempe ol ŝi en ŝaŭkro, sŭ promenante sur la~s'raŭo; 

noe mealaupreniras al la”ŝos6o kaj permesas al la viriho daŭri 
coĥenadon sur la trotuaro. Ambaŭ vir» kaj virino, havas la sa~- 
sUVONes e... kaj pro tio la samajn detojno 
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ia problemo mi multfoje pensis. Estas ĵeneslim vidviho raj- 
cevi pension pri la morto de~ŝia edzo, kaj tiu-ĉi virino ens- 

as tiun-6i-moron kvankam Ŝi laboru; Kontraŭe, be iu viro“ViĜvigris 
a “Soho ricevas nenian monon, kankam sia morta edzino ess 
rinte dum Sie~tuta vivo. De ĉi tio, mi sondas la sekvan ekkrion 
La Viro] bezonas la helpon el ĉiuj la monda-loĝantoj. Helpu nin". 
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atingotaj virinaj rajtoj ne rabatu-nur pri kelkaj kutimoj 
„9 trinktl, aŭ ne konservi la ĉasteco; ĉi-tiuj estas tre ma 

j ambicioj kaj pro ili certe atingos iujn malsanojn; Oni devas 
. La agojn pli~alte, tiamaniere ke vidante la viroj la akirtajn 

jn ĉe la virinoj Bentu bonan perfektan kaj plibonigan deziron. 
mbaú, 14 du seksój, brako sŭr hrako, kune, nataŭeniru sur ia 
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tre estimavaj virinoj, unu el la plej belaj kaj 
la“Naturo;, (kaj mi ne kuraĝas skribi la plej bela 

kiuj dum multaj jaroj, feliĉe jam pasintaj, 
malsuperej kaj ciam sub la viroj, laborante 

o viv. kunligo”kaj kunlaborado» ni ĉiuj atingos 
a mondo La justecon „, pacon, kaj bonfarojn kiujn 

  

  

kune kun : J 
en ia nuna movegsed 
n~. . . == 

ciuj deziregas . 
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PBonsoriun por vi, cíam 

A» GIL CONTRERAS 

 


